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Peticijų komitetas

6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Petiсija Nr. 0056/2004  dėl tariamų Graikijos žemės ūkio banko pažeidimų, kurią 
pateikė Graikijos pilietis Eleftherios Folidis

Peticija Nr. 0948/2006 dėl skundo dėl specialių lengvatų, kuriomis tebesinaudoja 
Graikijos žemės ūkio bankas, lėto nagrinėjimo Vidaus rinkos ir paslaugų generaliniame 
direktorate, kurią pateikė Graikijos pilietis Ioannis Barakakos įmonės „Tipopiitiria 
Thivas“ vardu

1. Peticijos Nr. 56/2004 santrauka

Remdamasis savo ankstesne peticija dėl nuostolių, kurių patyrė įgyvendindamas Bendrijos 
finansuojamą šiltnamių projektą, peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą išnagrinėti 
valstybės valdomo Graikijos žemės ūkio banko veiklą. Peticijos pateikėjui kyla abejonių dėl 
papildomų banko palūkanų, taikomų jo paskolai, susijusiai su Bendrijos finansuojamu 
projektu, teisėtumo. Jis teigia, kad Graikijos žemės ūkio bankas, iš kurio gamintojai turi gauti 
ES paramą, ilgą laiką pažeidžia Bendrijos taisykles ir principus, susijusius su laisvąja rinka ir 
nevaržoma konkurencija, taip pat Sutarties nuostatas dėl valstybės pagalbos.

Peticijos Nr. 948/2006 santrauka

2003 m. peticijos pateikėjas per savo advokatą pateikė skundą Komisijai (skundas 
Nr. 2003/5273) dėl lengvatų, kuriomis ir toliau naudojosi Graikijos žemės ūkio bakas, tapęs
akcine bendrove. Peticijos pateikėjas nesutinka su tuo, kaip Vidaus rinkos ir paslaugų 
generaliniame direktorate išnagrinėtas jo skundas. 2005 m. lapkričio 23 d. atsakyme peticijos 
pateikėjui Komisija nurodė, kad, remiantis Graikijos valdžios institucijų pateikta informacija, 
lengvatos, apie kurias kalbėjo peticijos pateikėjas, buvo panaikintos. Vis dėlto peticijos 
pateikėjas remiasi prokuroro pareiškimu Graikijos aukščiausiajame teisme, kuriame šis 
patvirtino, kad specialios lengvatos tebėra taikomos. Todėl jis prašo Parlamento imtis 
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veiksmų.

2. Peticijos Nr. 56/2004 priimtinumas

Paskelbta priimtina 2004 m. birželio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

Peticijos Nr. 948/2006 priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. kovo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 56/2004, gautas 2004 m. spalio 19 d.

„Komisija pažymi, kad E. Folidžio peticijoje kalbama tiek apie jo, kaip ūkininko, padėtį, tiek 
ir apie nacionalinius teisės aktus, kurie, jo nuomone, yra jo problemų priežastis.
E. Folidis dirbo žemės ūkio sektoriuje, o prieš kelerius metus kreipėsi dėl ES teikiamų 
subsidijų žemės ūkiui. Remiantis jo skundu, Graikijos žemės ūkio bankas, vadovaudamasis 
nacionaline teise, nurodė esąs E. Folidžio kreditorius, todėl iš ES subsidijų išskaičiavo skolos 
sumą. Teisė kompensuoti klientų skolas iš kreditų ES teisės aktais nereglamentuojama. Vis 
dėlto kalbėdama apie galimybę kompensuoti sumas, paskirtas kaip žemės ūkio subsidijos, 
vadovaujantis kredito įstaigos pretenzijomis subsidijų gavėjui Komisija nurodo F. Fischlerio 
atsakymą į klausimą raštu Nr. E-3377/02.

Antrojoje peticijos dalyje E. Folidis atkreipia Komisijos dėmesį į galimą prieštaravimą tarp 
nacionalinių teisės aktų, kuriais suteikiamas specialus statusas Graikijos žemės ūkio bankui, ir 
Bendrijos teisės, visų pirma Direktyvos dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo1. 
Pasak E. Folidžio, nacionaliniai teisės aktai nesuderinami su Bendrijos nuostatomis 
bankininkystės sektoriuje, bet jis nepaaiškina, kiek ir dėl kokių priežasčių Graikijos teisės 
aktuose pažeidžiama Bendrijos teisė.

Komisija atlieka tyrimą siekdama įvertinti, ar tariamos Graikijos žemės ūkio bankui suteiktos 
lengvatos atitinka Bendrijos teisę.

Komisija informuoja Europos Parlamentą, kad gegužės mėn. Graikijai išsiųstas 
administracinis raštas, kuriame prašoma atitinkamų teisės aktų ir paaiškinimo apie esamą 
Graikijos žemės ūkio banko statusą ir jam taikomas taisykles.
Graikija pateikė atsakymą 2004 m. liepos 19 d.

Komisija dabar nagrinėja Graikijos valdžios institucijų pateiktus teisės aktus ir paaiškinimus. 
Ji informuos Parlamentą apie tolesnę eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 56/2004, gautas 2005 m. liepos 
12 d.

                                               
1 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo 
ir vykdymo (OL L 126, 2000 5 26, p. 1).
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„Kaip nurodyta informacijoje, pateiktoje 2004 m. spalio mėn. atsakyme, išnagrinėta Graikijos 
pozicija. Išnagrinėjus šią poziciją tapo aiškiau, kiek ir kokių pažeidimų esama Graikijos teisės 
aktuose. Remiantis pirmuoju teisiniu tyrimu, šiais teisės aktais Graikijos žemės ūkio bankui 
nėra akivaizdžiai suteikiama monopolinė pozicija, bet sukuriamos aplinkybės, turinčios 
panašų poveikį. Pvz., Graikijos žemės ūkio bankas, kaip kredito įstaiga, turi pirmumo teisę 
patenkinti savo pretenzijas bet kurio skolininko atžvilgiu prieš kitas kredito įstaigas, kai 
nevykdomi kreditiniai įsipareigojimai.

Direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo pažeidimas galėtų 
būti atmestas. Vis dėlto gali būti pažeisti Sutarties straipsniai dėl įsisteigimo laisvės (43 
straipsnis) ir dėl laisvės teikti paslaugas (49 straipsnis). Artimiausiu metu Graikijos valdžios 
institucijų bus prašoma papildomos faktinės informacijos. Tai nėra oficialus veiksmas 
procedūriniu požiūriu, bet taip siekiama suteikti Graikijos valdžios institucijoms galimybę 
pateikti argumentus, kodėl, jų nuomone, pagrįsta sudaryti monopolines sąlygas Graikijos 
žemės ūkio bankui. Remiantis gautu atsakymu bus sprendžiama, kokių veiksmų toliau imtis.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 56/2004, gautas 2006 m. rugpjūčio 
30 d. 

„Komisija remiasi informacija, pateikta per 2005 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento 
Peticijų komiteto posėdį. Komisija primena, kad klausimas jau išnagrinėtas kaip skundas.

Remiantis Graikijos valdžios institucijų pateikta informacija, daugelis Graikijos žemės ūkio 
bankui taikytų lengvatų jau panaikinta. Vienintelė problema yra ta, kad Graikijos žemės ūkio 
bankui taikomos kitokios sąlygos, nei kitiems bankams: jis gali tiesiogiai priversti vykdyti 
paskolų dokumentus be atskiro vykdymo įsakymo, o skolininkas gali pateikti apeliaciją dėl 
vykdymo tik taikos teisėjui.
Vis dėlto neatrodo, kad dėl šios priežasties kitų valstybių narių bankai yra mažiau 
suinteresuoti teikti finansines paslaugas Graikijos ūkininkams arba steigti savo filialus, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol negavo nė vieno bankų skundo. Taigi, atrodytų, kad 
taikoma priemonė neturi tiesioginio poveikio laisvam paslaugų teikimui arba įsisteigimo 
laisvei.

Komisija toliau informuos Europos Parlamentą apie visus Komisijos sprendimus, susijusius 
su atitinkama pažeidimo nagrinėjimo procedūra.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 56/2004, gautas 2007 m. kovo 23 d.

„Komisija remiasi informacija, pateikta per 2006 m. lapkričio 27 d. Peticijų komiteto posėdį. 

Komisijos tarnybos nori atkreipti komiteto dėmesį į tai, kad klausimas išnagrinėtas kaip 
skundas (Nr. 2003/5273). Nors Komisija šį atvejį baigė nagrinėti 2006 m. spalio 12 d., skundo 
pateikėjas pateikė du naujausius Graikijos aukščiausiojo civilinio ir baudžiamojo teismo 
(Areios Pagos) sprendimus, kurie galėtų būti įdomūs komitetui.

Sprendimuose Nr. 24/2006 ir Nr. 25/2006 teismas nustatė, kad Graikijos žemės ūkio bankui 
taikomos likusios lengvatos pažeidžia Graikijos konstituciją. Tai pasakytina ir apie teisines 
nuostatas, pagal kurias jis gali tiesiogiai priversti vykdyti paskolų dokumentus be atskiro 
vykdymo įsakymo, o skolininkas gali pateikti apeliaciją dėl vykdymo tik taikos teisėjui, o ne 
paprastiems teismams.“
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7. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 56/2004 ir Nr. 948/2006, gautas 2007 m. 
liepos 27 d.

„2003 m. spalio 13 d. peticijos pateikėjas pateikė skundą Komisijai. Skundas baigtas nagrinėti 
2006 m. spalio 12 d.

Peticija Nr. 948/2006 turi būti nagrinėjama atsižvelgiant į peticiją Nr. 56/2004. Peticijų 
komitetas šią peticiją baigė nagrinėti 2006 m. lapkričio 27 d., o neseniai jos svarstymą 
atnaujino. Todėl šiuo atveju Komisija atkreipia dėmesį į informaciją, pateiktą Peticijų 
komitetui raštu ir žodžiu 2005 m. rugsėjo 12 d. ir 2006 m. lapkričio 27 d. posėdžiuose.

Peticijos pateikėjas pasiskolino pinigų iš Graikijos žemės ūkio banko (GŽŪB). GŽŪB 
nusprendus atgauti skolas, jis neteko savo turto. Jis teigė, kad tai buvo neteisėta, nes GŽŪB 
naudojosi tam tikromis lengvatomis, palyginti su kitais bankais. 

Remiantis Komisijos tyrimu, į kurį įtrauktas ir susirašinėjimas su Graikijos valdžios 
institucijomis, buvo panaikintos visos lengvatos, išskyrus dvi. Pagal šias dvi likusias 
lengvatas GŽŪB galėjo tiesiogiai priversti vykdyti paskolų dokumentus be atskiro vykdymo 
įsakymo, o skolininkas galėjo pateikti apeliaciją dėl vykdymo tik taikos teisėjui, o ne 
paprastiems teismams. Šias lengvatas Graikijos aukščiausiasis teismas neseniai paskelbė 
neteisėtomis.

Komisija nenustatė jokių įrodymų, kad šios dvi lengvatos turėjo tiesioginę įtaką teisei laisvai 
teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvei. Ypač negalėtų būti daroma išvada, kad dėl šių lengvatų 
kitų valstybių narių bankai yra mažiau suinteresuoti teikti finansines paslaugas Graikijos 
ūkininkams arba steigti savo filialus Graikijoje. 

Peticijos (Nr. 948/2006) pateikėjas teigia, kad jo skundas buvo nagrinėjamas nepagrįstai ilgai 
ir, atrodo, daro išvadą, kad Komisija yra atsakinga už jo iškeltos bylos GŽŪB nagrinėjimo 
rezultatus. Visų pirma jis teigia, kad 2005 m. lapkričio 23 d. laiške Komisija jį informavo, 
kad, kaip nurodo Graikijos valdžios institucijos, visos lengvatos buvo panaikintos, nors 
vėlesniame 2006 m. birželio 20 d. laiške Komisija teigia priešingai.

2006 m. spalio 18 d. peticijoje jis skundžiasi, kad Graikijos generalinis prokuroras laikėsi 
požiūrio, kad likusios lengvatos yra teisėtos. Kai ši problema buvo išspręsta Graikijos 
aukščiausiam teismui priėmus kitokį sprendimą, nei teigė generalinis prokuroras, savo 
vėlesniame 2007 m. sausio 22 d. laiške peticijos pateikėjas nurodė jam palankų teisimo 
sprendimą ir pareikalavo Komisijos atsakomybės.

Dėl I dalyje nurodytų priežasčių Komisija nebuvo pradėjusi teisės akto pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros, o atvejis baigtas nagrinėti 2006 m. spalio 12 d. Peticijų komitetas 
atsižvelgė į Komisijos argumentus ir baigė nagrinėti peticiją Nr. 56/2004 2006 m. lapkričio 
27 d. posėdyje.

Atrodo, kad teisinė šio atvejo esmė patvirtinta ir Graikijos aukščiausiojo teismo 
sprendimuose: jis priėmė sprendimą, kad lengvatos prieštarauja Graikijos konstitucijai; 
Europos teisė nebuvo paminėta.
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Graikijos teismams priėmus skundo pateikėjui palankius sprendimus, Komisija negali toliau 
nagrinėti šio atvejo: skundo pateikėjas atleistas nuo skolos mokėjimo, todėl teisės akto 
pažeidimas, net jei jis būtų buvęs, būtų nutrauktas. 

Dėl teiginio, kad Komisija atsakinga už jo bylų dėl GŽŪB baigtį, Komisija pažymi, kad ji 
veikia nepriklausomai nuo nacionalinių teismų ir nėra kompetentinga kištis į teismo procesus, 
vykstančius valstybėse narėse. Kelis kartus skundo pateikėjas apie tai informuotas.

Dėl tariamai vienas kitam prieštaraujančių laiškų Komisija norėtų paaiškinti, kad 2005 m. 
lapkričio 23 d. laiške peticijos pateikėjas informuotas, kad visos fiskalinės lengvatos buvo 
panaikintos, o 2006 m. birželio 20 d. laiške Komisija jam nurodė, kad visos, išskyrus dvi, 
privilegijos panaikintos. Šie teiginiai nėra prieštaringi ir atspindi skirtingus Komisijos tyrimo 
etapus.

Dėl skundo nagrinėjimo procedūros trukmės Komisija norėtų atkreipti dėmesį į faktą, kad su 
skundo pateikėju apsikeista devyniais laiškais, taip pat apsikeista dviem laiškais su Graikijos 
valdžios institucijomis. Be to, per tyrimą konsultuotasi su keliomis Komisijos tarnybomis. 
Komisija taip pat norėtų atkreipti dėmesį į skundo pateikėjo pateiktų dokumentų apimtį: buvo 
išnagrinėta ir iš dalies išversta keli šimtai puslapių korespondencijos graikų kalba.

Iš esmės peticija neteko prasmės Graikijos aukščiausiajam teismui priėmus palankų 
sprendimą. Komisija pakartoja savo išvadą, kad Bendrijos teisė nebuvo pažeista. Taip pat, 
atsižvelgdama į tai, kad atvejis buvo sudėtingas, Komisija nesutinka, kad sprendimų 
priėmimo procesas buvo nepagrįstai ilgas.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 0948/2006 (REV.), gautas 
2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticijos pateikėjas, pasiskolinęs pinigų iš Graikijos žemės ūkio banko (GŽŪB), neteko savo 
turto, kai GŽŪB nusprendė susigrąžinti skolą. Jis teigė, kad tai buvo neteisėta, nes GŽŪB 
naudojosi tam tikromis lengvatomis, palyginti su kitais bankais. Kai ankstesnė peticija 
(Nr. 56/2004), susijusi su tuo pačiu atveju, buvo baigta nagrinėti, jis pateikė skundą Komisijai 
ir naują peticiją (Nr. 948/2006) Europos Parlamentui.

2005–2006 m. atlikusi tyrimą, Komisija baigė nagrinėti skundą, nes Graikijos 
aukščiausiajame teisme ir Apeliaciniame teisme buvo priimti skundo pateikėjui palankūs 
sprendimai. Byla grąžinta vykdyti Tėbų pirmosios instancijos teismui.

2006 m. balandžio 8 d. laiške peticijos pateikėjas paprašė Peticijų komiteto iš naujo 
išnagrinėti jo atvejį, atsižvelgiant į tai, kad vykdymui įtakos gali turėti GŽŪB pateiktas 
apeliacinis skundas, dėl kurio procedūra gali užsitęsti ir galiausiai teisingumas nebūtų 
įvykdytas. Atsakydama į šiuos rūpestį keliančius klausimus Komisija mano, kad paskutiniame 
iš peticijos pateikėjo gautame laiške nesama jokių naujų dalykų, kurie galėtų būti pagrindas iš 
naujo nagrinėti jo atvejį. Be to, Komisija pakartoja, kad ji nėra kompetentinga kištis į 
valstybėse narėse vykstančius teismo procesus ir kad ji turi veikti nepriklausomai nuo 
nacionalinių teismų. Keletą kartų skundo pateikėjas apie tai informuotas. Peticijos pateikėjas 
taip pat nurodė, kad Komisija galbūt paprašė Graikijos iki 2011 m. balandžio 16 d. panaikinti 
tam tikrus sprendimus, turinčius įtakos laisvam asmenų judėjimui, įsisteigimo teisei ir laisvei 
teikti paslaugas.
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Po šio laiško 2011 m. gegužės 18 d. gautas Europos Parlamento nario N. Chounčio laiškas, 
kuriame nurodoma, kad panašiu atveju (peticija Nr. 1075/2001) Europos Žmogaus Teisių 
Teismas pasmerkė Graikiją dėl to, kad bylos šioje šalyje nagrinėjamos nepagrįstai ilgai. 
2008 m. priimtas sprendimas iki šiol nėra įgyvendintas. Atsakydama Komisija nori pabrėžti, 
kad priemonių jau imtasi nacionalinėje sistemoje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme ir kad ji 
negali kištis į klausimus, susijusius su teismo proceso trukme nacionaliniu lygmeniu.

Išvada

Iš esmės peticija neteko prasmės Graikijos aukščiausiajam teismui priėmus palankų 
sprendimą. Komisija pakartoja savo išvadą, kad Europos Sąjungos teisė nebuvo pažeista, 
todėl prašymas iš naujo išnagrinėti šį atvejį yra nepagrįstas.“


